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НОВИ КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ
ЗА НУЖДИТЕ НА РЕКРЕАТИВНАТА&WELLNESS И ИНДУСТРИЯ
И НИШОВ ТУРИЗЪМ

БИСТРА ДИМИТРОВА
Монографията обобщава проведени в практиката проучвания, които служат за аргументиране на
тематичната насоченост на основните експерименти за обучение и образование по Уелнес
(Wellness) култура.
 Бистра Георгиева Димитрова, дн – автор, 2019
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На тази основа са потърсени и доказани, за внедряване в практиката, нови методи и
инструменти за ефективно управление на обучението и образованието на специализирани кадри в
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сектора. Установените и анализирани резултати допринасят за поставяне управлението на
педагогическия процес на научни основи, което гарантира тяхното качество. Отчетени са
възможностите за обективизиране чрез внедряване на смарт инструменти за само-обучение и
оценка при напреднали обучаваните (работещи в сектора).
Формулирани са научни доказателства определящи предимствата на специфичните
инструментариуми за прилагане в практиката на Нишовия туризъм.
Този подход позволява определянето на конкретно съдържание на когнитивните инструменти
съобразно нивата на обучение по образователния вертикал. Чрез разработената банка със
специализирани дисциплини, учебна практика и тестови въпроси с доказан коефициент на трудност
се обхващат всички възможни посоки за постигане на качество, в процеса на обучение за Уелнес
(Wellness) инструктор.
Резултатите за въвеждане на образователни нива в обучението по артистично плуване
обобщихме чрез анализ на законодателните промени в българския образователен модел, Закона за
туризъм и наредбите за неговото приложение и изискванията към професионалното обучение и
сертифициране на кадри. Разработено е съдържанието на учебната програма за 3-о и 4-о ниво чрез
въвеждане на образователни нива. Създадена е специализирана методика за обучение на Уелнес
(Wellness) инструктор в общообразователното българско училище и/или ЦПО. Дефинирани са
интерактивни методи на обучение прилагани за постигане на качество в обучението за Уелнес
(Wellness)

инструктор. Чрез тази нова програма се осигурява пълен образователен модел,

допълващ акредитираните с отлична оценка (9,2/10 т.), за програмна акредитация програми в ОКС
„Магистър“ и ОНС „Доктор“ в Национална спортна академия „В. Левски“. Разработени са
образователни инструменти, качени на виртуалните платформи за Андроид и Айфон (Android &
iPhone).

Международно научно списание за иновации
74

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

2019 / 2

с. 73-76

NEW SMART EDUCATIONAL MODEL - WELLNESS INSTRICTOR
Bistra Gueorguieva Dimitrova, D.Sc.
Summary
1. The comparative analysis of the welfare
state in the project partner countries has
clearly demonstrated the social significance of
Wellness culture at national, regional and
global level;
2. The demand for Wellness services and the
acute

need

for Wellness Tourism by

specialized and certified personnel give rise to
the development of training tools for training in
the new profession - "Wellness Instructor";
3. The Bologna process has imposed common
European

requirements

on

educational

approaches and levels of education regulated
in the European Qualifications Framework;
4.

Recognition

of

the

new

European

profession - "Wellness instructor" is in line with
the requirements of specialized Silabus
containing the expected results of the
specialized training, the Coriculum containing
the distribution of the lessons in the courses and the adapted duration of the training for the whole (full
course of study) and half qualification;
5. The development of an educational standard for professional certification is a mandatory stand-alone
intellectual product - necessary for institutions and practice to ensure the mobility of staff in cross-border
cooperation;
6. Educational tools for the new European occupation - "Wellness instructor" - is important to link with
EQF requirements for higher education;
7. Intellectual products in new smart model for "Wellness instructor" are under the regiment of Prof.
Bistra Dimitrova, D.Sc., who is the author and manager of successfully accredited specialized
educational programs at the level of Bachelor, Master and Doctor of "Wellness" culture at the National
Sports Academy "V. Levski ", Sofia, Bulgaria. This participation scientifically ensures the upgrading of
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knowledge, skills and competences at the 3rd, 4th, 6th, 7th and 8th levels according to the European
abilities and avoiding thematic repetition in the disciplines oriented to the needs and the expectations of
the global Wellness industry and niche tourism;
8. The intellectual products content of the VET for the new job position „Wellness Instructor“ are
harmonized with the requirements and aims of the strategy "Europe 2020" for sustanible intellectual and
inclusive growth, and are focused to create competitive social envirement for the development of the
knowledge-based economy..
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